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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo automatizar o processo de abastecimento de 

água no reservatório do sistema do limpador de para-brisa. Como a água é um re-

curso finito na natureza e considerando a crise hídrica que ocorreu recentemente na 

cidade metropolitana do estado São Paulo nota-se a necessidade de desenvolver 

tecnologias. Além disso, grande parte dos condutores de veículos automotores es-

quecem de abastecer o reservatório do limpador de parabrisa levando a falta de á-

gua em momentos de urgência, com a aplicação sistema automatizado este incon-

veniente será eliminado. Atualmente, a legislação de emissões encontra-se muito 

rígida e tem o intuito de controlar e regulamentar a emissões de gases produzidos 

pelo processo de combustão do veículo. Cada vez que o PROCONVE exigi com que 

os veículos automotores emitam menos poluentes há como consequência maior ge-

ração de H2O no escape. Além disso, sistemas climatizadores (ar condicionado) 

produzem água, proveniente do processo de refrigeração. Levando em consideração 

esses fatores identificamos que no veículo existem pontos de descarte de água e 

que é possível realizar a coleta da água resultante da combustão e de outros siste-

mas no veículo, como por exemplo, sistema de ar-condicionado ou até mesmo a par-

tir de coleta pluvial sendo chuva ou lavagem, podendo redirecionar essas coletas 

para um reservatório, constituindo uma alternativa sustentável de água no veículo.  

 

 

Palavras chaves: Água, Para-brisa, PROCONVE, Emissões. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This study aims to automate the water supply in the water reservoir of the 

windshield system. Since water is a finite resource in nature and considering the wa-

ter crisis that occurred recently in metropolitan city of the state of São Paulo is noted 

the necessary to develop technologies that can contribute to water savings.  Moreo-

ver, most of motor vehicle drivers forget to supply the windshield wiper reservoir 

causing the lack of water in times of urgency, applying automated system this draw-

back will be eliminated. Currently, emissions legislation is very rigid and is intended 

to control and regulate the emissions produced by the vehicle with process-

combustion. Each time the PROCONVE demanded that the motor vehicles emit less 

pollutants as a result there is greater generation of H2O in the exhaust. Besides, air 

conditioners systems (air-conditioning) produce water from the refrigeration process. 

Taking into consideration these factors identified that the vehicle has, water disposal 

points and it is possible to perform the collection of the resulting water of combustion 

and other systems in the vehicle such as, air-conditioning system, or even from gath-

ering rain and rain or washing, these collections can redirect to a reservoir, providing 

a sustainable alternative for the water vehicle.   

 

 

Key words: Water, Windshield, PROCONVE, Emissions. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O constante avanço da tecnologia de sistemas eletrônicos tem proporcionado 

para o setor automotivo uma grande evolução, tendo como resultado os veículos 

atuais possuindo recursos extraordinários que oferecem ao condutor e passageiro 

conforto, segurança e confiabilidade. A exigência do mercado automotivo encontra-

se cada vez maior, sendo que o comprador de um veículo não deseja ter apenas um 

simples automóvel para se locomover de um local para o outro. 

O crescimento da frota veicular no Brasil e no mundo é evidente, a necessi-

dade de se ter um automóvel principalmente em grandes metrópoles como São Pau-

lo, por exemplo, onde, o transporte público não é capaz de oferecer as pessoas o 

mesmo conforto no qual o carro é capaz de proporcionar.  Entretanto este cresci-

mento traz consigo uma consequência negativa ao meio ambiente, a poluição. Con-

sequência esta agravada pelos grandes congestionamentos, afetando muito o plane-

ta terra e prejudicando principalmente o ar atmosférico através dos gases resultantes 

da combustão. (AZUAGA, 2000) 

A cidade de São Paulo é afetada diretamente pela poluição dos veículos au-

tomotores e nestes últimos anos outro fato que tem sido preocupante para o estado 

é a crise hídrica na qual a grande metrópole encontra-se. A conscientização da soci-

edade para economizar e reutilizar água tonou-se essencial para que não houvesse 

uma completa escassez da mesma.  

Desta forma, observando todo este cenário preocupante pelo qual a cidade de 

São Paulo está passando, e visando aplicar novas tecnologias para os veículos atu-

ais. 
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1.1 Motivação 

 

Buscando aplicar novas tecnologias veiculares que beneficiam a sociedade, 

desenvolvemos um sistema capaz de aproveitar a água resultante da combustão 

veicular para ser utilizada no próprio veículo. Para conforto e até mesmo segurança 

do condutor do veículo iremos aproveitar essa água para abastecer o reservatório 

de para- brisas automaticamente sem a necessidade de um abastecimento manual 

proporcionando assim maior conforto e segurança para o condutor, pois muitas ve-

zes o abastecimento manual desse sistema é esquecido pelos condutores, uma vez 

que tal situação ocorre pode aumentar o risco de acidentes sendo que a principal 

função do sistema é limpar o para-brisas melhorando assim o campo de visão do 

condutor. 

Além disso, a principal motivação desse projeto é não utilizar de um recurso 

natural finito para fins não sustentáveis, neste caso o veículo, pois o abastecimento 

manual usa-se água que pode ser utilizada para outros fins de maior necessidade 

da sociedade. 

 

1.1.1 Justificativa 

 

Sabemos que a água é um recurso finito de extrema importância para vida de 

todos os seres vivos que habitam a terra, embora esse recurso seja de grande a-

bundância em nosso planeta onde a superfície da terra é composta por 70% de á-

gua, porém somente 4% desse percentual é composto por água doce própria para 

consumo humano, é de fundamental importância que o ser humano busque formas 

de usar a água  de forma consciente e inteligente, economizando água para que em 

um futuro próximo não falte água. 

A partir desse estudo da importância da água para a sobrevivência dos seres 

humanos resolvemos pesquisar pontos que pudessem trazer uma grande importân-

cia ao sistema proposto. 

Segundo (DENATRAN, Junho de 2016) o Estado de São Paulo possui uma 

frota veicular de 17.044.302 no segmento denominado como automóvel, supondo 

que o consumo médio do reservatório do limpador de para-brisa possui 2 litros (valor 

calculado a partir de 3 veículos de montadoras diferentes (Fiat, VW e GM)). De a-
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cordo com a Organização das Nações Unidas, cada pessoa necessita de cerca de 

110 litros de água por dia para atender as necessidades de consumo e higiene (SA-

BESP, 2013), supondo que o condutor abasteça uma vez ao mês seu reservatório 

do limpador de para-brisa com 2 litros de água, podemos obter o valor de água con-

sumido mensalmente pela frota de veículos do Estado de São Paulo pelo seguinte 

cálculo: Quantidade de água do reservatório do limpador (2 litros de água) multipli-

cado pelo número de veículos da frota do Estado de São Paulo (17.044.302 automó-

veis), obteremos o valor de 34.088.604 litros de água somente para esse aplicação, 

sabendo que uma pessoa consome em média 110 litros de água por dia se fizermos 

a razão entre os respectivos valores podemos encontrar o valor equivalente a 

309.896,4 habitantes, essa quantidade de água poderia  abastecer a cidade de Praia 

Grande litoral paulista que em 2015 possuía uma população estimada de 299.261 

habitantes(IBGE, 2015). 

Outro motivo que nós impulsionou a desenvolver esse estudo foi a crise hídri-

ca que ocorreu na Região Metropolitana no Estado de São Paulo no decorrer do ano 

de 2014, no gráfico a seguir veremos a variação de água do sistema Cantareira nos 

períodos de 2009 até 2014. 

Figura 1 - Situação do sistema Cantareira 

Fonte: Globo g11 

 

                                                        
1
 Disponível em: <http://g1.globo.com/natureza/noticia/2014/07/veja-5-perguntas-sobre-o-cantareira-

grafico-mostra-evolucao-de-reserva.html>. 
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Notamos que em dezembro de 2009 o sistema possuía um valor de 92,5% de 

sua capacidade total, porém conforme o passar dos anos os índice de chuvas não 

atingiram as previsões conforme as estáticas apresentadas pelo Grupo técnico de 

assessoramento para gestão do sistema Cantareira (GTAG). 

No final do primeiro semestre de 2014 o nível do reservatório do sistema 

Cantareira atingiu 8,4% necessitando da utilização do volume morto para abastecer 

a população, com isso o Governo do Estado de São Paulo Juntamente com a Sa-

besp resolveram adotar o rodizio de água deixando os moradores sem abasteci-

mento em um determinado período do dia, em compensação foi realizado a criação 

do programa de incentivo a redução do consumo de água no valor da conta, con-

forme os moradores conseguissem reduzir a sua média de consumo no mês anteri-

or proporcionava um bônus de redução no valor da conta. (ARESP, 2014). 

 

1.2 Objetivos Gerais 

 

O objetivo geral desse trabalho é criar um sistema que consiste no 

reaproveitamento das águas descartadas dos veículos automotores, sendo do 

escapamento, respiro do ar-condicionado, coleta pluvial a partir de chuva ou 

lavagem, para utilização no sistema de para-brisa, sistema de arrefecimento do 

motor, etc.  

 

1.2.1 Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos desse trabalho são: 

 

 Desenvolver um sistema de reaproveitamento das águas de descartes 

dos veículos automotores para reutilização no reservatório do limpador de para-

brisa. 

 

 Propor uma unidade de gerenciamento para realizar a medição da 

volumetria do reservatório através de um sensor de nível para fazer o controle do 

sistema. 
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 Conseguir fornecer ao sistema uma água que seja apropriada para uso 

e destinada ao esguicho do limpador de parabrisa. 
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2 INTRODUÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo serão abordados os temas que compõe toda a estrutura do 

trabalho sendo eles, o que é água de descarte e os pontos onde poderá ser realiza-

da a coleta da água no veículo, o modo com que a água é produzida, seja por meio 

de combustão, sistema de ar-condicionado ou coleta pluvial. Logo após os métodos 

de testes de tratamento da água para o projeto com a utilização do filtro de carvão 

ativado e como age na filtragem da água. Uma breve descrição sobre o funciona-

mento de um motor de combustão interna e sua definição, tipos de combustão, e-

missões de gases de escape, a importância do catalisador nos veículos e sua contri-

buição para a redução dos gases nocivos de escape. Serão abordadas também as 

informações técnicas para desenvolvimento do mock-up bem como sua construção 

mecânica e elétrica, detalhes sobre funções do limpador de para-brisa e legislação 

sobre para-brisa. 

 

2.1 Água de descarte 

 

 Reuso de água de descarte é o processo de utilização da água por mais de 

uma vez, tratada ou não, para o mesmo ou outro fim. Essa reutilização pode ser di-

reta ou indireta. A água de reuso tratada é produzida dentro das Estações de Trata-

mento e pode ser utilizada para inúmeros fins, como geração de energia, refrigera-

ção de equipamentos, em diversos processos industriais, em prefeituras e entidades 

que usam a água para lavagem de ruas e pátios, no setor hoteleiro, irrigação/rega de 

áreas verdes, desobstrução de rede de esgotos e águas pluviais e lavagem de veí-

culos.  

No nosso projeto o processo de reuso de água será dado pelos seguintes fa-

tores: 

 Ar Condicionado (A/C): no processo de troca térmica entre o evapora-

dor e o meio ambiente acontece o fenômeno da condensação gerando um percentu-

al de água que expelido do sistema por meio de um dreno essa água poderá ser 

concentrada e direcionada a um reservatório. 

 Combustão: no processo da queima sabemos que a combustão ideal é 

constituída de CO2 e H2O, esse vapor de água que e gerado após este fato e acu-
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mulado em grande escala no silenciador do veículo, onde será introduzido um dreno 

para coleta do líquido armazenado. 

 

2.1.1 Água do dreno do Ar-Condicionado 

 

 Em carros com ar condicionado há um respiro que expulsa para fora do veí-

culo a umidade da troca térmica interna. Tem a mesma função da mangueira de ar 

convencional utilizado nas residências. O gotejamento dessa mangueira é uma situ-

ação normal. Tende a ser maior quanto mais quente é o dia. 

A água que sai pelo dreno é diferenciada (não possui aditivo) de outros líqui-

dos do veículo provenientes de vazamento (fluído de arrefecimento, fluído de freio, 

etc.). A água vinda do ar escorre na parte de baixo do veículo, próximo ao porta-

luvas, no meio do carro. (COSTA, 2008) 

 

2.1.2 Água resultante da combustão 

 

Todo combustível a ser queimado produz energia, gases e vapor de água, 

sua maior parte é composta por gases sendo o mais predominante o gás carbônico 

e uma pequena quantidade de outros gases, resultantes da oxidação do enxofre, 

cloro, nitrogênio entre outros componentes indesejáveis presentes nas moléculas e 

misturas formadoras dos combustíveis. (PINTO, 2005) 

O vapor da água é formado no momento da combustão como resultado da o-

xidação do hidrogênio, que da mesma forma está presente nas moléculas do com-

bustível, onde o carbono e o hidrogênio são responsável pela geração de energia  

na combustão. (PINTO, 2005)  

Onde obteremos o percentual de vapor de água na mistura com o gás carbô-

nico resultante da queima, calculamos através da equação mínima do produto da 

queima CO2 + H2O onde os pesos atômicos dos respectivos elementos são C=12g, 

O=16g e H=01g a partir disso calculamos os pesos moleculares das substâncias 

formadoras do produto da queima. 

Gás carbônico:                 (Peso Molecular do gás carbônico). 

Água:                (Peso Molecular da água). 
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Concluindo teremos o peso molecular 

do   s ca    ic  44      s      cu a   a   ua  1  , soma dos pesos molecula-

res é igual a 62g, as substâncias resultantes da equação mínima da queima de um 

combustível. 

 Trabalha-se com a equação clássica mínima que representa as quantidades 

mínimas possíveis de um combustível a ser queimado. (PINTO, 2005) 

 

Se fizermos: 62g———–100% 

                         18g———— X 

O valor de X será igual a 29,03%. 

 

A quantidade de água na mistura resultante da queima será igual a 29,03% 

 

2.2 Tratamento da água 

 

Quase toda água potável que consumimos se transforma em esgoto que é 

reintroduzido nos rios e lagos. Estes mananciais, uma vez contaminados, podem 

conter microrganismos causadores de várias doenças como a diarreia, hepatite, 

cólera e febre tifoide. Além dos micro-organismos, as águas dos rios e lagos contêm 

muitas partículas que também precisam ser removidas antes do consumo humano. 

Daí a necessidade de se tratar a água para que esta volte a ser propícia para o 

consumo humano. 

Quando pensamos em água tratada normalmente nos vem à cabeça o 

tratamento de uma água que estava poluída, como o esgoto, para uma que volte a 

ser limpa. Cabe aqui fazer uma distinção entre tratamento de água e tratamento de 

esgoto: o tratamento de água é feito a partir da água doce encontrada na natureza 

que contém resíduos orgânicos, sais dissolvidos, metais pesados, partículas em 

suspensão e micro-organismos. Por essa razão a água é levada do manancial para 

a Estação de Tratamento de Água (ETA). Já o tratamento de esgoto é feito a partir 

de esgotos residenciais ou industriais para, após o tratamento, a água poder ser 

reintroduzida no rio minimizando seu impacto ao ambiente. Podemos dividir o 

tratamento de água em duas etapas, as quais chamamos de tratamento inicial e 

tratamento final. 
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2.2.1  Tratamento preliminar da água 

 

Nesse processo não há reações químicas envolvidas, somente processos 

físicos. 

 

  Peneiramento: elimina as sujeiras maiores. 

 

Sedimentação ou decantação: pedaços de impurezas que não foram 

retirados com o peneiramento são depositados no fundo dos tanques. 

 

Aeração: borbulha-se ar com o intuito de retirar substâncias responsáveis 

pelo mau cheiro da água (ácido sulfídrico, substâncias voláteis, etc). 

 

2.2.2 Tratamento final 

 

Coagulação ou Floculação: neste processo as partículas sólidas se 

aglomeram em flocos para que sejam removidas mais facilmente. 

Este processo consiste na formação e precipitação de hidróxido de alumínio 

(Al(OH)3) que é insolúvel em á ua e “carre a” as impurezas para o fundo do tanque. 

Primeiramente, o pH da água tem que ser elevado pela adição ou de uma 

base diretamente, ou de um sal básico conhecido como barrilha (carbonato de 

sódio): 

 

BASE: 

 

Na  (s) → Na+
(aq) + OH-

(aq) 

 

SAL BÁSICO: 

 

Na2CO3(s) →  Na+
(aq) + CO32

-
(aq) 

 

CO32
-
(aq) + H2 (l) →    3

-
(aq) + OH-

(aq) 
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Após o ajuste do pH, adiciona-se o sulfato de alumínio, que irá dissolver na 

água e depois precipitar na forma de hidróxido de alumínio. 

 

DISSOLUÇÃO: 

 

Al2(SO4)3(s)  →   Al3
+

(aq) + 2 SO43
-
(aq) 

 

PRECIPITAÇÃO: 

 

Al3
+

(aq) + 3 OH-
(aq) → Al(  )3(s) 

 

SEDIMENTAÇÃO: os flocos formados vão sedimentando no fundo do tanque 

“limpando” a á ua. 

 

FILTRAÇÃO: a água da parte superior do tanque de sedimentação passa por 

um filtro que contém várias camadas de cascalho e areia, e assim retiram as 

impurezas menores. 

 

DESINFECÇÃO: é adicionado na água um composto bactericida e fungicida, 

como por exemplo, o hipoclorito de sódio (água sanitária, NaClO), conhecido como 

‘cloro’. 

Na figura 2 a seguir ilustra como é feito o tratamento da água em uma estação 

de tratamento de água. 
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Figura 2 - Etapas para tratamento da água 

 

Fonte: SANEP (Serviço autônomo de saneamento de Pelotas)
2 

 

2.2.3 Reuso de água  

 

A água de reuso pode ser definida pelos padrões estabelecidos pelo projeto 

para utilização desta água no sistema, no uso convencional essa água é proveniente 

do banho, da chuva, processos de fabricação industrial e até mesmo água de infil-

tração e podem ser tratadas por meio de estações de tratamento de água.  

Existem dois possíveis meios de reuso, direto e indireto, sendo reuso indireto 

o método que a água é utilizada pelo homem e redirecionada a um reservatório com 

ou sem tratamento prévio, e também o reuso direto que por sua vez a utilização des-

ta água é planejada com possíveis tratamentos e redirecionamento para o local de 

uso, porém sabemos que quando a água é destinada para reuso perde um pouco de 

sua qualidade impossibilitando o uso para consumo novamente, mas sim para outros 

fins como lavagem de quintais, veiculo, calçadas, fazendo assim que a utilização de 

água para uso nobre seja somente usada para consumo humano.   (SANTOS, 2016) 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2
 Disponível em: <http://www.pelotas.rs.gov.br/sanep/tratamento/> Acesso em jul. 2016. 
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3 O MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA 

 

Por definição pode-se dizer que um motor é todo conjunto de peças fixas e 

móveis que transformam algum tipo de energia em energia mecânica. Com isso é 

possível afirmar que um motor a combustão interna é um conjunto de peças fixas e 

móveis que transformam a energia química do combustível em energia de calor (fa-

ísca das velas de ignição), que por sua vez transforma essa energia em uma expan-

são elástica dos gases gerando uma energia mecânica (movimento dos pistões). 

(ALBALADEJO, 2013) 

 

3.1. Funcionamento de um motor de combustão interna 

 

O motor a combustão interna é uma máquina que trabalha com os princípios 

da termodinâmica e com os conceitos de compressão e expansão de fluidos gaso-

sos para gerar força e movimento rotativo. 

Sendo assim, é possível afirmar que o princípio de funcionamento físico de 

um motor a combustão interna depende diretamente de um aumento súbito de pres-

são no interior dos cilindros gerado pela combustão dos gases ali presente. Para que 

isso ocorra, a reação de três reagentes é necessária: 

 

 Comburente: o oxigênio do ar aspirado; 

 Combustível: a gasolina, etanol ou gás natural veicular e, 

 Calor: a centelha da vela de ignição. 

 

Esses três reagentes formam um triângulo, chamado de triângulo do fogo (Fi-

gura 3), e na ausência de algum deles não é possível obter a combustão. Por isso 

nas próximas seções cada um desses reagentes será tratado separadamente, deta-

lhando a importância e o controle executado em cada um desses sistemas. Primei-

ramente com uma descrição do sistema de admissão de ar (comburente), seguindo 

com explanação sobre o sistema de combustível e posteriormente do sistema de 

ignição do veículo (fonte de calor). (ALBALADEJO, 2013) 
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Figura 3 - Triângulo de fogo 

 

 

 

Fonte: DUPONT, Falando de proteção3 

 

3.2 Combustão Completa e Incompleta 

 

Podemos definir como reação de combustão toda reação que tem um com-

bustível, isto é, um composto que é consumido e produz energia térmica; e um com-

burente, que na maioria das vezes é o oxigênio presente no ar. (FOGAÇA, 2014) 

No entanto, dependendo da quantidade de gás oxigênio disponível, a com-

bustão pode ser completa ou incompleta. 

 

3.2.1 Combustão Completa 

 

A combustão completa ocorre quando existe oxigênio suficiente para consu-

mir todo combustível. No caso de compostos feitos de carbono e hidrogênio (hidro-

carbonetos); e de carbono, hidrogênio e oxigênio (como álcoois, cetonas, aldeídos, 

ácidos carboxílicos, etc.), os produtos são o dióxido de carbono (gás carbônico – 

CO2) e a água. (FOGAÇA, 2014) 

Para citar um exemplo de hidrocarboneto, temos o metano (CH4), que é o 

principal constituinte do combustível biogás, e que também está presente no gás 

natural de petróleo. Observe como ocorre a sua combustão de modo completo: 

CH4(g) + 2 O2(g) → CO2(g) + 2 H2O(g) + calor 

                                                        
3
 Disponível em; <http://falandodeprotecao.com.br/vamos-falar-de-protecao/> Acesso em: 

abril. 2016. 
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Outro exemplo que temos é o do gás butano que entra em combustão, por 

exemplo, quando acendemos um isqueiro comum. A faísca provoca a reação do bu-

tano com o oxigênio do ar, resultando em sua chama característica: 

2 C4H10(g) + 13 O2(g) → 8 CO2(g) + 10 H2O(g)  + calor 

Outra forma de descobrir se a reação de combustão é completa é por meio do 

NOX (número de oxidação) do carbono, pois todas as reações de combustão são de 

oxirredução, sendo que o combustível sofre oxidação e o comburente sofre redução, 

conforme mostrado na figura 4 a seguir: 

Figura 4 - Reação de oxirredução da combustão completa 

 

 

  

Fon- te: Mundo 
educação. Combus-

tão comple- ta e in-
completa4 

 Observe que no CO2 formado, o carbono apresenta o seu NOX máximo (+4). 

Quando isso ocorre, quer dizer que todo combustível foi consumido e, portanto, é 

uma reação de combustão completa. (FOGAÇA, 2014) 

Figura 5 - Composição dos gases de Escape 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

                                                        

4 Disponível em: <http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/combustao-completa-
incompleta.htm> Acesso em: dez. 2015. 
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3.2.2 Combustão Incompleta 

 

A combustão se dá de forma incompleta quando não houver oxigênio suficien-

te para consumir todo o combustível. No caso dos compostos orgânicos que esta-

mos considerando, os produtos da combustão incompleta podem ser monóxido de 

carbono (CO) e água; ou carbono elementar (C) e água. (FOGAÇA, 2014) 

Por exemplo, nos automóveis, a combustão deve ser completa, pois se for in-

completa gera o monóxido de carbono, que é extremamente tóxico. Em vários luga-

res, pessoas já morreram ao inalar esse gás em garagens mal ventiladas. 

Veja um exemplo desse tipo de combustão incompleta: 

 

Combustão incompleta do metano:  

CH4(g) + 3/2 O2(g) → CO(g) + 2 H2O(g) 

 

Combustão incompleta do gás butano: 

C4H10(g) + 9 O2(g) → 8 CO(g) + 10 H2O(g) 

 

Se a quantidade de gás oxigênio for menor ainda, o produto será o carbono 

no lugar do monóxido de carbono. Exemplos: 

 

Combustão incompleta do metano: 

CH4(g) + O2(g) → C(s) + 2 H2O(g) 

 

Combustão incompleta do gás butano:  

C4H10(g) + 5 O2(g) → 8 C(g) + 10 H2O(g) 

 

Algumas vezes, essa combustão é tão incompleta que o carbono torna-se vi-

sível ao sair pelo escapamento dos carros, na forma de fuligem (uma fumaça escura, 

formada de minúsculas partículas sólidas de carvão). (FOGAÇA, 2014) 

 

 

 

 



27 
 

 

 

4. EMISSÕES DE GASES DE ESCAPE DE UM MOTOR  

(CICLO OTTO) 

 

Segundo (MILHOR, 2002), a exaustão do motor de combustão interna ciclo Otto 

consiste dos produtos da combustão da mistura ar-combustível. No Brasil, o Gasool 

(mistura de gasolina e álcool anidro) e o álcool hidratado (96% etanol e 4% água) 

são os combustíveis mais utilizados nos veículos com motores de ciclo Otto. 

De acordo com a equação química que explica a combustão, a queima de um 

combustível junto com o ar, na teoria deveria ser perfeita, pois somente restaria ni-

trogênio, água e dióxido de carbono (VOLKSWAGEN BRASIL, 2009). 

Na prática, devido às influências de efeitos químicos, físicos e elétricos dentro da 

câmara de combustão, essa queima total do combustível não acontece, e no resíduo 

da combustão aparecem os gases poluentes e nocivos para o meio ambiente, como 

pode ser observado pela figura 6 (VOLKSWAGEN BRASIL, 2009) 

Figura 6 - Gases de Escape de um Motor Ciclo Otto 

 

 (Extraído de VOLKSWAGEN (BRASIL), 2009). 

 

A taxa de poluentes emitidos a cada combustão depende diretamente do fa-

tor, pois em cada faixa desse fator há uma emissão maior de um ou outro poluente 
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devido à falta ou excesso de ar, combustível e calor dentro da câmara de combus-

tão. 

Na figura 7 é possível observar que com uma mistura rica os índices de emis-

sões de hidrocarbonetos e monóxido de carbono são elevados. Isso é resultado de 

uma combustão imperfeita, gerando hidrocarbonetos (parte do combustível que não 

foi queimada) e monóxido de carbono (resultante de uma combustão incompleta). Já 

em uma situação inversa, onde existe a falta de combustível, a emissão desses dois 

gases citados acima diminui, elevando o índice de emissão de NOX, que tem o pico 

de emissão com a mistura levemente empobrecida, pois é o momento onde a câma-

ra de combustão atinge sua temperatura mais elevada entre todos os outros níveis 

de lambda. (SILVA, 2011) 

Figura 7 - Gráfico dos gases de emissões relacionados com o fator lambda. 

 

 

 

 

 

 (BOSCH, 1995). 

 

Considera-se uma mistura estequiométrica (ideal) quando a resultante da 

queima dos gases for igual a um fator lambda 1, pois nessa circunstância apesar do 

elevado índice de emissão de NOX é queimado toda a mistura A/C, gerando uma 

melhor eficiência para o motor. 
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4.1 Catalisadores 

 

Os combustíveis fósseis como a gasolina, o óleo diesel, a gasolina, o metano, 

dentre outros, liberam energia térmica a partir de uma reação química de 

combustão, que pode ser generalizada na seguinte equação química: 

CmHn + (m + n/4)O2 = (m)CO2 + (n/2)H2O, onde CmHn indica o combustível, 

O2 é o gás oxigênio, CO2 é o dióxido de carbono e H2  é o vapor d’á ua. 

Como podemos perceber o dióxido de carbono e a água os principais 

produtos desta reação. No entanto, em geral, as combustões são incompletas, o que 

provoca a emissão de hidrocarbonetos que não reagem e de produtos intermediários 

como álcoois, aldeídos e monóxido de carbono. Além disso, como boa parte dos 

combustíveis fósseis contém também enxofre e nitrogênio na sua composição, há 

produção de óxidos de enxofre e de óxidos de nitrogênio, comumente tratados como 

NOX. A formação de tais subprodutos causam impactos na qualidade do ar, 

causando sérios danos à saúde, como problemas pulmonares, por exemplo. 

Os principais poluentes decorrentes da queima de combustíveis fósseis e 

suas consequências para o corpo humano são:  

Tabela 1 - Principais Poluentes oriundos da queima de combustível fóssil e 

implicações na saúde humana. 

 

Fonte: Adaptado do site scielo
5
  

 

                                                        

5 Disponível em: <http://www.scielo.br/img/revistas/rbepop/v29n1/a13quad01m.jpg> Acesso em: 
jan. 2016. 

Poluentes Ação sobre o corpo humano. 

Gás  de carbon 
Reduz a capacidade de oxigenação do san-

gue. 

Monóxido de carbon 
Causa a perda dos glóbulos vermelhos do 

sangue e afeta os pulmões. 

Óxidos de nitrogênio 
Causa irritação sensorial e respiratória, sendo 

altamente corrosivo. 

Oxido de enxofre 
Causa irritação sensorial e respiratória, é al-

tamente corrosivo. 

H2S Causa irritação nos olhos e aos pulmões. 

Hidrocarbonetos 
Causa irritação sensorial e respiratória, po-

dendo ser cancerígeno. 
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A utilização de catalisadores automotivos constitui uma das ferramentas que 

permite a diminuição da emissão de tais poluentes, garantindo a preservação da 

qualidade do ar nos pequenos e grandes centros urbanos, a qualidade de vida das 

pessoas e o equilíbrio socioambiental. 

Em 1986, o governo federal criou o Programa de Controle de Poluição do Ar 

por Veículos Automotores- Proconve cujo maior objetivo era o de diminuir a emissão 

de gases poluentes provenientes dos escapamentos dos automóveis. 

No ano de 1992, tornou-se obrigatório o uso de catalisadores de oxidação nos 

automóveis. Os primeiros catalisadores utilizados visavam basicamente as reações 

de oxidação, por meio da oxidação total do monóxido de carbono (CO) e dos 

hidrocarbonetos não queimados. (CONAMA, 1986). Para isso foram utilizados 

catalisadores do tipo Platina- Pt e Paládio- Pd suportados em alumina. Com a 

necessidade de se controlar a emissão dos óxidos de enxofre (NOX), até então 

i norados, foi elaborada uma nova série de catalisadores chamados de “TW ” (três 

vias), os quais possuem a capacidade de oxidar o CO e os hidrocarbonetos e de 

reduzir o NOX. Esta capacidade de oxidação dos hidrocarbonetos e CO e redução 

dos óxidos de nitrogênio é maior quando a razão entre ar/combustível se mantém 

próximo do valor estequiométrico, o que determinou o desenvolvimento de novas 

tecnologias que garantam este controle durante todo o tempo de funcionamento do 

veículo. (VOLKSWAGEN BRASIL, 2012). 

Os catalisadores de Três Vias são constituídos, basicamente, de metais 

nobres- Platina, Paládio e Ródio e de óxidos de metais (lantânio, cério, níquel e 

ferro), que têm por finalidade melhorar a performance catalítica dos metais nobres, 

depositados em um suporte de alumina. O ródio é altamente eficiente na capacidade 

de reduzir NOX formando o gás nitrogênio - N2. (GAMAS, 2000).  

Os catalisadores automotivos são expostos a constantes variações das 

condições de trabalho, dentre elas destacam-se as mudanças na temperatura do 

leito catalítico, devido a flutuações nas taxas de exaustão e na composição dos 

gases de exaustão oriundas das mudanças na condução do automóvel. O controle 

da razão ar/combustível a valores próximos do coeficiente estequiométrico permitem 

o melhor funcionamento dos catalisadores. (BRAVO, 2006). 
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5 TRATAMENTO DA ÁGUA UTILIZADA NO PROJETO 

 

Nesse projeto optou-se utilizar um filtro de carvão ativado para realizar a fil-

tragem das águas descartadas do Veículo (Combustão, Chuva e Ar Condicionado) 

para reaproveita-la e direcioná-la para outros sistemas, constatará um pouco mais a 

frente como funciona esse processo de tratamento de água com carvão ativado. 

 

5.1 O uso de carvão no processo de tratamento de água 

 

 Atualmente o mercado oferece diversas opções para o tratamento de água e 

efluentes, sendo que cada produto ou tecnologia é aplicado levando-se em conside-

ração o tipo de aplicação, o fluido desejado ao final do processo e o tipo de água 

que está adentrando ao sistema. O carvão ativo ou ativado é um destes produtos, 

utilizados geralmente para remoção de impurezas dissolvidas que geralmente são 

encontrados em pequenas proporções, porém causam odor, cor e gosto nos flui-

dos. Além disso, o carvão também remove compostos orgânicos, fenólicos e outras 

substâncias que acabam diminuindo a qualidade final da água. (SILVA, 2009). 

 Segundo (apud LEGNER, 2012) sua ativação é feita através de alguns pro-

cessos: O químico, onde se mistura a matéria prima e uma solução que ativa o pro-

duto e depois é resfriado. O processo físico é através da oxidação do carvão com 

baixo teor de oxigênio e queima controlada. Ao adicionar o vapor de água, ar ou 

dióxido de carvão temos o início da ativação, logo depois o produto é resfriado, la-

vado, peneirado e separado de acordo com seu tamanho. Temos em seguida a ad-

sorção química, onde as moléculas se unem ao adsorvente por ligações químicas e 

ocorre a interação com o substrato. Por fim a adsorção física, onde as moléculas 

interagem, mas não formam ligações químicas. 

O Filtro de carvão ativado tem a capacidade de coletar seletivamente gases, 

líquidos e impurezas no interior dos seus poros, sendo por isso vastamente utiliza-

do em sistemas de filtragem, o tratamento de água através do filtro de carvão cum-

pre a função de adsorvente, fixando em seus poros certos tipos de impurezas: par-

tículas grandes que causam coloração, sabor ou odor indesejável na água. Essas 

partículas permanecem fixadas ao carvão ativado por forças físicas (aderência). 

(SOUZA, 2014). 



32 
 

 

 

O carvão ativado possui características adsortivas, que ocorre devido a ade-

são de moléculas ou partículas do adsorvente e do adsorvato a uma superfície ou o 

preenchimento de poros em um sólido (diferente da absorção que é feita no volu-

me). No caso do carvão ativado, essa adsorção é seletiva, favorecendo ligações 

apolares sobre substâncias polares. Os menores poros atraem proteínas, remédios, 

líquidos, gases, impurezas e outros compostos para dentro da matriz do carbono e 

essas impurezas ficam retidas no carvão e depois são adsorvidas. (MUCCIACI-

TO,2006). 

    É válido lembrar que o potencial do carvão é limitado, um filtro de carvão ati-

vado deixa de ser eficiente se todos os poros de sua estrutura estiverem preenchi-

dos após a sua vida útil de 3 mil litros ou troca após 12 meses de utilização confor-

me recomendação do fabricante, com isso a área de aderência fica comprometida 

fazendo com que as impurezas não se fixem ao carvão não tendo eficiência no tra-

tamento. Neste caso, o recomendável é trocar o  filtro de carvão antigo por um no-

vo, fazendo com que o sistema mantenha seu alto desempenho de purifica-

ção.(EUROPA, Manual CTA SMART SNTA: FILTRO NOBLESSE-DA VINCI). 

 O carvão ativado possui características adsortivas, que ocorre devido a ade-

são de moléculas ou partículas do adsorvente e do adsorvato a uma superfície ou o 

preenchimento de poros em um sólido (diferente da absorção que é feita no volu-

me). No caso do carvão ativado, essa adsorção é seletiva, favorecendo ligações 

apolares sobre substâncias polares. Os menores poros atraem proteínas, remédios, 

líquidos, gases, impurezas e outros compostos para dentro da matriz do carbono e 

essas impurezas ficam retidas no carvão e depois são adsorvidas. (MUCCIACITO, 

2009)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

 

Figura 8 - Filtro de Carvão Ativado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (CTA Smart SNTA), 2008 
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7 SISTEMA LIMPADOR PARA-BRISA 

 

O projeto de sistemas limpadores para-brisa tem como finalidade cumprir as re-

gulamentações legais de manter a visibilidade do condutor em condições de assegu-

rar as condições mínimas de visibilidade e garantir a segurança dos condutores e 

passageiros em condições adversas como chuva e remoção de sujeira em qualquer 

condição de luminosidade externa. Estas regulamentações definem a área mínima 

de limpeza do sistema e, em geral, são baseadas na legislação americana ou euro-

peia que serão analisadas a seguir. 

Além do atendimento destas regulamentações, o sistema limpador de para-brisa tem 

os seguintes requisitos: (Bosch, 2005). 

 

- Remoção de água e neve. 

 

- Remoção de sujeira mineral, orgânica e biológica. 

 

- Operação em altas (+70ºC) e baixas (-30ºC) temperaturas. 

 

- Resistência à corrosão e a intempéries. 

 

- Prover durabilidade de 1,5 milhões de ciclos de limpeza para veículos de 

passeio e 3 milhões para veículos utilitários, com exceção da palheta que é conside-

rada “item de des aste natural”, portanto, tem  um requisito menor de durabilidade: 

500 mil ciclos. 

 

7.1 Legislação para o sistema limpador de para-brisa 

 

Existem, genericamente, dois tipos de legislação para o sistema limpador de 

para-brisa: a regulamentação americana FVMSS 104 e a diretiva europeia 78/318 

EEC. Os outros países têm legislação sempre semelhante a estas. 

No Brasil está em vigor a resolução do CONTRAN 224/06. Neste caso, esta 

era baseada na regulamentação americana e, na sua última revisão em 2006, pas-
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sou a ser baseada na diretiva europeia, porém, aceitando como alternativa o aten-

dimento da regulamentação americana. (CONTRAN 224/06).  

O requisito principal destas legislações é a área mínima de limpeza que o sis-

tema deve atender. 

A FMVSS 104 especifica valores mínimos de área de limpeza através de pla-

nos projetados do campo de visão do motorista. Estes planos determinam três áreas 

de limpeza distintas: A, B e C conforme mostrado na figura 9. (FMVSS 571.104, 

1971) 

Figura 9 - Áreas de limpeza 

 

Fonte: (SAE J903, 1999) 

  Assim, a tabela 2 a seguir apresenta os percentuais mínimos de limpeza das 

áreas que o limpador deve atender. 

Tabela 2 - Percentual mínimo de limpeza. 

Área Percentual mínimo de limpeza 

A 80 

B 94 

C 99 
 (Adaptado de SAE J903, 1999) 

  Já a diretiva europeia 78/318/EEC conforme a figura 10 especifica apenas 

duas áreas de limpeza A e B, usando também planos projetados do campo de visão 
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do motorista, com critérios diferentes da regulamentação americana. A área mínima 

de limpeza na zona A é de 98% e na zona B é de 80%. (Maciel, 2010) 

 

Figura 10 - Diretiva europeia 78/318/EEC: Zona de limpeza "A". 

 (78/318/EEC, 1978) 
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Figura 11 - Diretiva europeia 78/318/EEC: Zona de limpeza "B". 

(Fonte: 78/318/EEC, 1978) 

 

  Os sistemas limpadores de para-brisa, geralmente, têm maior dificuldade de 

atender as áreas determinadas pela regulamentação americana do que à diretiva 

europeia, principalmente para veículos que apresentam menor largura. Além das 

áreas mínimas de limpeza, existem em ambos os casos, requisitos de velocidades 

de limpeza do sistema, desempenho à altas velocidades, durabilidade, resistência à 

baixas e altas temperaturas, resistência mecânica e química. 
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8 METODOLOGIA 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar a metodologia utilizada no desenvol-

vimento de um Sistema de coleta e aproveitamento das águas descartadas por veí-

culos automotores para reuso no sistema do limpador de parabrisa. Desde os pre-

parativos periféricos de onde aplicá-la, até a demonstração e explicação de todo os 

componentes propostos para desenvolvimento do sistema e a lógica do software 

para que o objetivo de gerenciar eletronicamente um sistema de coleta fosse alcan-

çado. A princípio, foi estudadas maneiras para realização deste projeto e de que 

modo seria feito, sendo realizada uma análise do veículo e de suas possíveis fontes 

de água de descarte que no caso são gases de escape resultante da combustão, 

sistema de ar condicionado e por fim coleta de águas pluviais.  Por isso, neste capí-

tulo será tratado o desenvolvimento detalhado de cada etapa desse projeto. 

 

8.1 Gases de escape resultante da combustão 

 

 No sistema de escape utilizado como um dos pontos de coleta foi realizado o 

processo de condensação dos gases de escape por meio de uma câmera de pneu 

sendo possível o acúmulo de água na câmera conforme a figura 12.  

Figura 12 - Coleta da água por meio de condensação. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Após utilização deste método foi desenvolvido um dreno no silenciador do 

escape conforme na figura 13 como peça fixa para a captação da água no sistema 
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do projeto. Com o funcionamento do motor a água é acumulada no silenciador do 

escapamento e drenada para o sistema de coleta d’água, passando por um filtro de 

carvão que irá retirar todas as impurezas e odor da água coletada e redireciona-la 

ao reservatório de água. 

Figura 13 - Dreno no silenciador do sistema de escape do veículo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
 

 

 

8.2 Sistema de ar condicionado 

  

No sistema de ar- condicionado há um respiro que tem a função de realizar o 

escoamento da água proveniente do processo de condensação que é o resultado 

de uma troca térmica entre a umidade presente no ar e as partes frias do sistema 

de ar condicionado.  
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Figura 14 - Dreno do Ar-Condicionado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

8.3 Coleta de águas pluviais 

 

 A água proveniente da chuva passa pelas canaletas do veículo e são dire-

cionadas até a área de coleta através de dutos, passando por um filtro de carvão 

ativado para remoção de impurezas. 

Figura 15 – Água escoando por canaletas do veículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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8.4 Sistema coletor 

 

O sistema coletor constitui na interligação de todos os sistemas por meio de 

dutos, ou seja, os dutos coletores serão interligados à bomba de sucção que é 

acionada pelo gerenciamento eletrônico e logo em seguida é filtrada pelo filtro de 

carvão ativado. Após a água ser tratada a segunda bomba de sucção é acionada  e 

direciona a água para o reservatório auxiliar que por sua vez abastece 

o reservatório principal. O sistema identifica por meio de um sensor de umidade se 

ainda há água no sistema e abastece o reservatório auxiliar. Quando 

o reservatório auxiliar é totalmente abastecido o gerenciamento eletrônico  desliga o 

sistema. Através desse sistema coletor é possível que o processo de abastecimento 

se torne automático e não precise de abastecimento de água de uso nobre. Na 

Figura 16 pode-se observar a atuação do sistema completo, indicando o fluxo da 

água que percorre pelo sistema e as tomadas de decisões pelo gerenciamento 

eletrônico.  

Figura 16 – Diagrama do sistema para coleta da água 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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8.5 Lógica para gerenciamento eletrônico do sistema 

 

Neste tópico será abordada a estratégia para o gerenciamento eletrônico do 

sistema de coleta proposto. 

Figura 17 - Fluxograma do gerenciamento eletrônico 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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8.5.1 Entrada de dados 

 

Inicialmente a unidade de controle reconhece que o esguicho do limpador de 

parabrisa foi acionado e então realiza a leitura dos sensores  sendo eles sensor de 

umidade, sensor de nível 1 e sensor de nível 2 sendo ilustrado na figura 18. Lem-

brando que o sensor de nível 1 é usado para obter informações de nível no reserva-

tório principal e o sensor de nível 2 é usando para o reservatório auxiliar do sistema 

de coleta.  

Figura 18 - Fluxograma das variáveis de entrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

8.5.2 Identificação de nível dos reservatórios 

 

Após realizada a leitura dos sensores de nível nos reservatórios a unidade de 

controle identifica se o reservatório principal necessita ser abastecido. Caso o 

reservatório do limpador de parabrisa não tenha necessidade de ser abastecido, a 

unidade de controle mantém o sistema em stand-by até que o esguicho do limpador 

de parabrisa seja acionado novamente, para que faça a leitura dos sensores 

novamente. Se a unidade de controle constatar que o reservatório necessita ser 
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abastecido o processo da lógica entrará em outra condição que será realizar a leitura 

do sensor de nível do reservatório auxiliar. Na figura 19 pode-se observar tais 

condições. 

Figura 19 - Condições da lógica de processamento 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

8.5.3 Identificação de água no sistema coletor 

 

Com a identificação do nível do reservatório auxiliar realizado pelo sensor de 

nível 2 juntamente com a unidade de controle temos duas condições, sendo elas, 

baixo nível no reservatório auxiliar ou não. Caso o reservatório auxiliar estiver cheio 

a unidade de controle faz o acionamento da bomba de sucção abastecendo o re-

servatório principal, porém se o reservatório auxiliar estiver com baixo nível de água 

a unidade de controle entra na condição de verificar juntamente com um sensor de 

umidade a existência de água nos sistemas coletores. Caso seja identificado a exis-

tência de água nos sistemas coletores a unidade de controle aciona a bomba de 

sucção para realizar o abastecimento do reservatório auxiliar. Por fim, se não hou-

ver água nos sistemas coletores a unidade de controle determina que o sistema 

fique em stand-by realizando constantemente a leitura dos sensores de umidade 

até que seja identificada água no sistema para o abastecimento do reservatório au-

xiliar. 
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Na figura 20 abaixo, ilustra a rotina de tomada de decisão na identificação de 

água no sistema coletor. 

Figura 20 - Rotina de tomada de decisão 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor  

 

 

8.5.4 Saída de dados 

 

Assim que todos os reservatórios forem abastecidos, tanto o principal quanto 

o auxiliar, a unidade de controle faz com o que o sistema entre em stand-by até o 

próximo acionamento do esguicho do limpador de parabrisa. A rotina do fluxograma 

na figura 21 mostra a saída de dados informando que os reservatórios foram abas-

tecidos. 

Figura 21 - Saída de dados informando abastecimento dos reservatórios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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8.6 Teste da água coletada 

 

8.6.1 Combustão  

 

Através do Veículo Toyota Corolla 2008 (gasolina) realizou o teste de conden-

sar o vapor (H2O) pelo método de fixar uma câmara de borracha no escapamento 

para adquirir uma quantidade suficiente para análise química dessa água para com-

provar que nosso projeto poderia ser realizado com sucesso. 

Utilizamos diversos estratégias que o gerenciamento dos motores nos oferece 

para saber qual seria mais adequado em função da quantidade de água coletada, 

concluímos que a melhor estratégia em função da quantidade (mL) foi no período de 

Marcha-Lenta onde conseguimos coletar 300 mL em um período de 90 min, depois 

dessa coleta realizamos a análise química onde foi constatado que através de uma 

filtragem básica pelo fenômeno de Adsorção a água ficaria no mesmo nível de um 

sistema original após a coleta realizamos o teste de pH da água coletada resultando 

em um nível de 7,15 do nível de pH sendo que 7 é o nível de pureza da água. 

Figura 22 - Teste de pH da água dos gases de escape resultante da combus-
tão.(Toyota Corolla 1.8, 2008, Gasolina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Elaborado pelo Prof. Me. Jhonny Frank Sousa Joca 

 

8.6.2 Mock-up  

 

Foi realizado a coleta da água do mock-up com utilização do combustível Eta-

nol que obteve nível de 5.16 de pH, comprovando que a utilização dessa água não 

danificará os componentes do sistema de limpador de para-brisa 
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Figura 23 - Teste de pH da dos gases de escape resultante da combustão. 
(Mock-up, motor GM 1.6 Flex, Etanol) 

 

Fonte: Elaborado pelo Prof. Me. Jhonny Frank Sousa Joca 

 

8.6.3 Ar condicionado  
 

A água captada através do dreno do sistema de ar condicionado foi submeti-

da a testes em laboratório para verificação de suas propriedades químicas a fim de 

constatar os possíveis danos que está água poderia causar no sistema de para-

brisas (borrachas das paletas e vidro). 

Os testes físico-químicos que foram realizados comprovaram que está água 

pode ser aplicada para o sistema de para-brisas sem causar dano aos seus com-

ponentes, os testes de pH da água apresentaram os seguintes valores: 

Figura 24 - Teste de pH da água do dreno do ar condicionado 

 

Fonte: Elaborado pelo Prof. Me. Jhonny Frank Sousa Joca 
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8.7 Custo estimado do projeto proposto 

 

No estudo do sistema teve como proposta a utilização de dutos de borracha 

nitrílica a fim de evitar danos corrosivos caso se utilizasse de dutos metálicos, util i-

zação de bombas de sucção, dois sensores de nível, três sensores de umidade, um 

reservatório universal, um filtro de carvão ativado e adaptação no silenciador do sis-

tema de escapamento. Através de pesquisas realizadas em sites e-commerce o cus-

to total do projeto foi de R$596,00. Pode-se observar na tabela 3 os componentes e 

seus respectivos preços: 

Tabela 3 – Componentes e preços 

Tipo Quantidade Preço(R$) 

Silenciador + dreno 1 80,00 

Bomba de sucção 2 69.12 

Sensor de umidade 3 330,00 

Filtro de carvão ativado 1 80,00 

Reservatório universal 1 27,20 

Sensor de nível 2 10.00 

Dutos (borracha nitrílica) Depende da aplicação 10,00/metro 

Total - 596,30 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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CONCLUSÃO 

  Este trabalho buscou abordar o conceito de reuso, demonstrando que é 

possível aproveitar a água resultante dos pontos de descarte do veiculo, para serem 

utilizadas no sistema proposto para abastecimento do reservatório do limpador de 

para brisas através de um sistema capaz de efetuar as coletas, tratar e automatizar 

o processo de abastecimento do reservatório de parabrisa. 

O sistema propõe uma junção na coleta de água de todos os pontos de 

descarte, uma vez que já sabemos por meio de testes que a água proveniente de 

cada sistema pode ser aplicada no projeto, pois os componentes propostos no 

sistema são todos de material plástico, não havendo risco de corrosão de dutos ou 

outros componentes, sendo assim esta água será filtrada e redirecionada aos 

reservatórios  do sistema proposto fazendo que este sistema seja automatizado e 

gerenciado por uma unidade de controle. 

Com isso concluímos que este projeto traz mais benefícios do que malefícios, 

e também o viés ambiental é muito grande, sabendo que a economia de água no 

mês, somente no estado São Paulo pode abastecer a cidade da Praia Grande com o 

uso deste sistema, e tendo em vista que este projeto seja para conforto e segurança 

do usuário, não será de grande custo para montadora de veículos e com a chegada 

dos motores downsize (três cilindros), a implementação do sistema será mais fácil, 

impulsionando consideravelmente para que a implantação deste projeto seja viável, 

além do mais tudo que gera economia também gera lucro. 
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